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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Апаллонова Юлія Володимирівна
Суд
Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя

Статус
Суддя з 18.05.2012

Кошти

Суддi

174 UAH

Річний дохід

Суддi

359412 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 291655 грн
Інше: 113 грн + 17643 грн + 50000 грн
Проценти: 1 грн

Земля

Суддi

607 га
Земельна ділянка:
- 607 кв.м (100% у користуванні)

Будівлі

Суддi

57.7 кв. м
57.7 кв.м

Сім'ї

38.08 кв. м
19.04 кв.м (33% житлового будинку у користуванні у чоловіка загальною
площею 57.7 кв.м)
19.04 кв.м (33% житлового будинку у користуванні у дочки загальною площею
57.7 кв.м)

Суддi

1
Автомобіль легковий Smart Coupe 2003 р.в. (у власності)

Сім'ї

2
Автомобіль легковий Peugeot 307 2006 р.в. (у власності чоловік)
Автомобіль легковий ЗАЗ-DEAWOO Т13110 2007 р.в. (у власності чоловік)

Суддi

1
60 кв.м (100% Прибудова до житлового будинку у користуванні)

Транспортні засоби

Недобудови

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
Методологія підготовки матеріалу
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Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

●

2018 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2012 – т.ч. – суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя.
Зв’язки:
Згідно декларації родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки:
1. Апполонов Євген Євгенович (брат чоловіка судді) – 2008-2015 оперуповноважений сектору боротьби з незаконним
обігом наркотиків. 2015-2016 оперуповноважений ГУ МВС України в Запорізькій області оперативно-пошукового
відділу Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків. 2016 по 2018 оперуповноважений Олександрівського
відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області.

Офіційні документи відносно судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація родинних зв’язків суддя за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2014-2018 роки
Декларація доброчесності 2018 рік

Доброчесність
Інформація про недоброчесну поведінку судді у відкритих джерелах відсутня
Повідомити про суддю

Додатково
Характеристика професійної діяльності
За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 24 вересня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Аппалонової займаній посаді судді.

ЗМІ про суддю
Родинні зв’язки запорізьких суддів (перелік) | Наші Гроші. Запоріжжя
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